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Personlig Profil 

Jeg er en resultatdreven kandidat med ti års yrkeserfaring. Siden februar 2003 har jeg
jobbet  for  et  sivilt  ingeniørfirma,  først  som  lærling,  senere  som  en  selvstendig
næringsdrivende prosjektleder.  Jeg er for tiden konsulent for forhåndsundersøkelser,
design, inspeksjon og testing av HVAC-systemer og systemer for fornybar energi.
Mine  oppgaver  omfatter  design  og  tilsyn  av  varmeutstyr,  kjøling,  kjøleutstyr  (og
systemer  for  fornybar  energi),  diagnostisering  og  problemløsning,  fabrikkering  av
deler og programmering av vedlikeholdsaktiviteter. Jeg har faglig kvalifikasjon som
industriingeniør (med fordypning i kjemi) og god kjennskap til fire språk.

Profesjonell Erfaring

Februar 2003 – Februar 2005 utførte jeg min læretid hos Maurizio Cerrais sivilingeniørfirma (via di
Salviano, 184 I57124 Livorno),  hvor jeg jobbet som assistent ved avdelingen for oppvarming og
brannvern, avdeling for inspeksjon av arbeidsplasser og for design- og konsulentavdelingen.

Fra  April  2006  til  august  2021, har  jeg  vært  en  selvstendig  næringsdrivende,  som profesjonell
prosjektleder  og  anleggsleder  for  et  sivilingeniørfirma.  Jeg  jobber  som  konsulent  for
forhåndsundersøkelser, design, inspeksjon og testing av industrielle, kommersielle og bolig HVAC-
systemer (inkludert rørsystemer) og fornybare energisystemer (solcellepanel, vindkraft, biomasse).
Min kompetanse og viktigste prestasjoner hittil er: design, tilsyn av installasjon, programmering og
tilsyn  av  vedlikehold  av  oppvarming,  kjøling  og  kjøleutstyr  og  fornybare  energisystemer,
diagnostisering  av  systemproblemer  og  identifisering  av  nødvendig  utstyr  og  løsninger.
Fabrikkering av utstyrsdeler (for å dekke spesielle behov); omstrukturering av hele systemer for
oppvarming,  ventilasjon  og  kjøling,  utforming  av  et  fornybart  energisystem  integrert  med  et
allerede eksisterende system, og dermed maksimere effektiviteten og redusere kostnader.



Utdannelse

Faglige kvalifikasjoner: Industriell ingeniør fra februar 2003 til feb. 2005
(med fordypning i kjemi)
ITIS "L. DA Vinci" (Industriell Teknologisk College) kvalifikasjonsnivå: PS3 Diplom i 
postsekundært nivå (34 år), Art. 11 d Anerkjennelse i henhold til direktiv 2005/36 / EF: Generelt 
system for anerkjennelse, primærgrad.

Industriell Tekniker Diplom                                                                   fra september 1992 til juli 2000 
(med fordypning i kjemi) 

ITIS "XX" (Industriell Teknologisk College)Analyse og utarbeidelse av organiske, biologiske og 
uorganiske kjemikalier gjennom klassisk og instrumentell analyse. Funksjonell dimensjonering av 
små kjemiske og biologiske installasjoner.

Data-Ferdigheter

Programvare: Microsoft Office. Nivå: Bra.

Operativsystem: Windows (Xp, 7, 8). Nivå: Bra. Unix/Linux systemer. 

Nivå: Bra. Cad: AutoCAD og andre. Nivå: Utmerket.

Språk 

Det felles europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, Assessment 

Morsmål  italiensk

                      Andre språk FORSTÅELSE
SNAKKER SKRIVING

Lytting Lesning Multig samhandling Multing produksjon

englesk C1 C1 C1 C1 C1

frensk A2 A2 A2 A2 A2

norwegian A2 A2 A2 A2 A2

Spansk A2 A2 A2 A2 A2

Andre Ferdigheter, Informasjon

eg liker å høre på musikk (spesielt jazz, klassisk musikk og opera) og lese romaner og 
sakprosa.

Når jeg har muligheten, så liker jeg å drive med havseiling. 

Førerkort klasse B.
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